
 
 
 
 
 
 
Föreningsutskick 1/2013   2013-03-01 
 

Till samtliga föreningar 
Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom 
 
 

Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall så 
inte redan sker, anslå föreningsutskicken på föreningens anslagstavla. 
 

Detta utskick innehåller 
 

Motioner till Förbundsmötet 
Totalt sexton (16) motioner har inkommit. Dessutom har Förbundsstyrelsen lämnat 
proposition i veteranfrågan. Styrelsens proposition bygger på en utredning som du 
hittar på Förbundets hemsida. Enligt kretsstadgarna skall dessa förslag behandlas 
vid kretsarnas årsmöten varefter kretsarna skall lämna yttrande till Förbundsstyrelsen 
senast 30/3 2013. Bifogas proposition och motioner. OBS proposition 2 innebär att 
inga förändringar görs i nuvarande bestämmelser avseende vapengrupp C. 
 

Inbjudan Hemortens banor (11 maj – 9 juni) 
På begäran från skyttar och föreningar har vi sträckt ut tävlingstiden med en helg. 
Anmälan senast onsdagen den 25 april på bifogad blankett. Anmälningsavgiften 
(50 kr) skall betalas senast måndagen den 29 april. Av kostnadsskäl har VU beslutat 
att resultatlistor i fortsättningen endast kommer att publiceras på Hemsidan. De 
föreningar som rapporterar digitalt får fortfarande en veckas extratid för rapportering. 
Anslå gärna bifogad ”affisch” och anmälningslista på skjutbanan. 
 

OBS kansliet tar gärna emot förslag till priser i ”Hemortens”. Har du förslag vill 
vi att du kontaktar Tessi teresa.engstrom@pistolskytteforbundet.se eller 
Yvonne yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se  
 

Adress- och styrelseförteckning 
Skickas in till egen krets och Förbundskansliet snarast efter årsmötet 2013. 
 

Uppgifter om medlem i förening 
Bifogad blankett är avsedd att användas vid anmälan om 

 Ny medlem 
 Ny adress för medlem 
 Avslutat medlemskap 

 

Övrig information 
 

Tävlingsinbjudan & resultatlistor 
Det är viktigt att tävlingsarrangörer av krets-, landsdels- och Svenska mästerskap i 
alla discipliner sänder in såväl inbjudan som resultatlistor till kansliet 
(bo.walger@pistolskytteforbundet.se) snarast och utan vidare uppmaning. 
Dessa listor är nödvändiga för landslagsuttagning, klassning av riksmästare och 
administrationen av stormästarmärket 



 
 
Påminnelse årsrapporter 
Årsrapporten skall vara egen krets tillhanda senast 31/1. I skrivande stund saknas 
fortfarande årsrapport från många föreningar. Det är viktigt att årsrapporterna 
kommer in i tid (med tanke på NP, försäkringar, årsberättelse mm). De föreningar 
som ännu inte lämnat årsrapport uppmanas därför att omgående sända in 
årsrapporten till egen krets (med kopia till kansliet) 
 

Förbundsavgifter 2014 
Förbundsstyrelsen kommer att föreslå Förbundsmötet oförändrade avgifter för 2013 
dvs 600 kr per förening, 260 kr per aktiv medlem, 200 kr per aktiv familjemedlem och 
10 kr per luftpistolskytt (ungdom). Jag vill dock understryka att Förbundsmötet är 
högsta organ och har full frihet att fatta beslut om en annan avgift än vad 
Förbundsstyrelsen föreslår. 
 

Nyhetsbrev 
Det ligger i Förbundets intresse att nå så många föreningar och medlemmar som 
möjligt med information. Därför kommer vi att sända ut nyhetsbrev med e-post till 
dem som så önskar. Systemet bygger på att du själv anmäler om du vill vara med på 
sändlistan. Detaljinformation finns på hemsidan. 
 
OBS OBS OBS OBS OBS .OBS 
Förbundet kommer under året att göra en satsning på rekryteringsmaterial att 
ställa till föreningarnas förfogande. Det är givetvis viktigt att vi framställer 
rekryteringsmaterial som föreningarna verkligen vill ha och behöver. 
Därför uppmanar jag dig att snarast och på enklaste sätt, 
(mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se) meddela mig föreningens önskemål  
 
OBS OBS OBS OBS OBS OBS 
Viktig information i blyfrågan 
Som ni säkert har noterat har SVT väckt blyfrågan till liv i ett antal reportage på temat 
bly och skytte. Jag vill därför erinra om att Förbundet tagit fram publikationerna 
”Vitbok om bly i kulfång” och kontrollprogram för kulfång”. Dessa publikationer har 
sänts ut i tidigare föreningsutskick och finns på hemsidan (Huvudrubrik: Miljö, 
Underrubrik: Vitböcker). I dessa publikationer finner ni fakta i målet varför jag 
rekommenderar föreningarna att plocka fram och studera dem. 
Kontakta vår miljökonsult Janne Kjellsson om ni drabbas av miljörelaterade problem 
och gör det direkt. janne.kjellsson@miljojakt.se alternativt 070-651 81 66. För vidare 
information se ”Miljöakuten” (stående artikel i NP)  
 
 
OBS OBS OBS OBS 
Vissa polismyndigheter har sänt ut förfrågan till föreningarna vilka skyttar som är 
aktiva. Förbundets policy är att föreningarna, om skäl föreligger, kan lämna besked 
huruvida enskild medlem är aktiv. Däremot skall hela medlemsmatriklar (listor på 
samtliga medlemmar) inte lämnas ut. Denna policy har stöd i FAP 551-3 
”En organisation kan inte åläggas att rapportera förhållanden till polismyndigheten, 
som kan föranleda åtgärder mot medlemmarna. Dock hindrar inget att 
polismyndigheten i dessa fall genom en enkel förfrågan hos organisationen 
eller hos tillståndshavaren tar reda på om denne fortfarande är aktiv medlem i en 
skytteförening. OBS: gäller enstaka medlem” 
 
Mats Stoltz 


